
Rolul educatiei in economia circulara
si exemple de buna practica



8,6% CIRCULARITATE 
LA NIVEL GLOBAL

consumam anual peste 100 
de miliarde de tone de 

materiale, din care peste 
90% ajung la gunoi
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HARTA RECICLARII
prima platforma interactiva 

online, unde afli CE, CUM, 
UNDE se recicleaza
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IMPACTUL DE MEDIU/ 

REZULTATE în 11 ani

4250 de ECOAMBASADORI 
din 417 de licee (39 de județe)

au motivat 73.000 de voluntari 
(colegi, profesori, prieteni, familie) 

pentru a se implica în activitățile de 

protejare a mediului pe care le-au 

organizat.
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 Împreună, au colectat și trimis pentru reciclare peste 692.000 de 

kilograme de deșeuri reciclabile.

 Au amenajat 250.000 m2 de spații verzi și au plantat 185.000 de 

puieți.

 Au strâns din natură 8.600 de saci de deșeuri.

 Au donat peste 26.000 de obiecte pentru a fi refolosite.
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Ce spun participantii…

„Cel mai greu în ecOprovocarea a fost sa privesc toate chestiile de plastic aruncate pe 

pământ și nu unde le e locul. 

Cel mai frumos lucru pe care l-am învățat a fost ca și câțiva oameni pot sa facă lucruri mari și 

frumoase. ” 

Mihai Alexandra-Dana, elevă la Liceul Solomon Halița, Sângiorz Băi

„Sunt copii interesați de ecologie? Categoric da. Tematica ecologică este tot mai 

prezentă în conținuturile curriculare și extracurriculare abordate în școli, însă 

adevăratele obiceiuri sănătoase trebuie să fie exersate în practică zilnică atât în 

familie, cât și la școală, cât și pe stradă. Copiii iubesc să ajute, să se implice, să fie 

eroi. Și da, copiii noștri au fost pentru câteva luni eroi. 

Rezultatele vorbesc de la sine. Sunt mândră că au rămas implicați până la finalul 

campaniei și că încă mai adună PET-urile separat chiar și acum.” 

Irina Nagy, profesor învățământ primar, Batoș (Mureș)
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